Nyírbogdány Község Önkormányzata
2014. augusztus 28.

Képviselő-testületének
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Tárgysorozat
1.1 Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: Szentpéteri Szabolcs Helyi Választási Iroda Vezetője
(írásbeli előterjesztés alapján)
2.1 Előterjesztés Viziközmű-fejlesztéssel
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

kapcsolatos tervezési kötelezettségekről

3.1 Előterjesztés Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség Nyírbogdány Leányegyház

kérelméről
Előadó: kérelmező
(írásbeli előterjesztés alapján)
4.1 Előterjesztés a hulladékgazdálkodás
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

ellátására vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségről

5.1 Előterjesztés zártkerti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes felajánlásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
ó. / Előterjesztés Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok engedélyes terveinek
elkészítésére árajánlatokról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7.1 Előterjesztés CLEAR - STAR KFT beszámolójáról
Előadó: Clear-Star Kft képviselője
(írásbeli előterjesztés alapján)
8.1 Előterjesztés Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat belvízelvezető csatornák üzemeltetéséről,
valamint a társulat közcélú feladatainak támogatásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

9./ Előterjesztés a Nemzeti Vágtán való részvételről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés agyártelepi ravatalozó műszaki ellenőrzésére
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés a KEOP-20l4-4.1O.0/F
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

pályázat benyújtásáról

12./ Előterjesztés Tanácsadó és Támogató Szolgálat létrehozásáról szóló pályázat beadásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2014. szeptember 10.

polgármester
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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
üléséről

2014. augusztus 28-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Törő Lászlóné alpolgármester
Lisovszki Tamás képviselő
Buzák Zsolt képviselő
Terdik Tibor képviselő
Bóm Gábor képviselő
Hajzemé Oláh Ildikó képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Gilányi Zoltánné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból mind a 7 fö jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi
napirendek megtárgyalását.

pontok megtárgyalásán

kívül a következő

Előterjesztés a Nemzeti Vágtán való részvételről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
-

Előterjesztés a gyártelepi ravatalozó műszaki ellenőrzésére
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztés közvilágítás korszerűsítésének pályázatáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

-

Előterjesztés Tanácsadó és Támogató Szolgálat létrehozásáról szóló pályázat
beadásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok valamint az utólag ismertetett napirendek
megtárgyalását 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.): Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztására
Előadó: Szentpéteri Szabolcs Helyi Választási Iroda Vezetője
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor polgármester:
Felkérte Szentpéteri Szabolcs Helyi
kapcsolatban tájékoztassa a testületet.

Választási

Iroda Vezetőjét,

hogy

a napirenddel

Szentpéteri Szabolcs Helyi Választási Iroda Vezetője:
Kőszőntötte a megjelent testületi tagokat. Kéri, hogy a fenti napirenddel kapcsolatban vitassák
meg a bizottságok ősszetételét. Továbbá ismerteti a Helyi Választási Bizottság tagjainak és
póttagjainak előterjesztés szerinti összetételét.
A Helyi Választási Bizottság tagjának: Molnár István, Lakatos Kálmánné, Kolozsi Győrgyné
Póttagjának: Tóth Edit, Juhász György Csaba.
Nemzetiségi Önkormányzat tagjának: Székely Gáborné, Kurucz Nikoletta, Juhász Péter,
Pisla Ferencné, Jónásné, Nagy Szilvia. Póttagjának: Zilahi Dóra.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
57/2014 (VIlI. hó 28. nap) határozata
Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

A Képviselő-Testület:

Helyi Választási Bizottság
tagjainak:
Molnár István
Lakatos Kálmánné
Kolozsi Győrgyné
póttagjának:
Tóth Edit
Juhász György Csaba
Nemzetiségi Önkormányzat tagjának
tagjának:
Székely Gáborné
Kurucz Nikoletta
Juhász Péter
Pisla Ferencné
Jónásné Nagy Szilvia
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póttagjának:
Zilahi Dóra

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés Viziközmű-fejlesztéssel
kötelezettségekről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

kapcsolatos tervezési

Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
58/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata
Viziközmű-fejlesztéssel

kapcsolatos tervezési kötelezettségekről

A Képviselő-Testület:
1./ A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatomamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Nyírbogdány Község Önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszer
felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló hosszú távú Gördülő Fejlesztési
Tervét (továbbiakban: GFf) elfogadta.
2./ A GFT tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszer 2015-2029.
évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervét.
3./ Tekintettel arra, hogy a GFf forrásoldalát
terv 2015-2029 évekre tervezi, az
önkormányzat előzetes kötelezettségvállalást nem tesz.
4./ Felhatalmazza a polgármester a Gördülő Fejlesztési Terv aláírás ára és a Nyírségvíz ZRT.
részére történő megküldésére.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség Nyírbogdány
Leányegyház kérelméről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Kőzség Önkormányzati
Képviselő- Testülete
59/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata
Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség Nyírbogdány Leányegyház kérelméről
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség Nyírbogdány Leányegyház kéreime alapján a
Nyírbogdány, Petőfi u. 18. szám alatti, 131 hrsz-ú görög katolikus templom épületét helyileg
védetté nyilvánítja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert
intézkedés megtételére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

a fentiekkel

kapcsolatos

valamennyi

adminisztratív

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés a hulladékgazdálkodás ellátására vonatkozó közszolgáltatási
kötelezettségről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és VagyonnyiJatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
60/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata
A hulladékgazdálkodás

ellátására vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségről

A Képviselő-Testület:

1./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért.

Főigazgatója

által

meglett

2./ A Képviselő-Testület az elmúlt idöszakban is megtett és a elkövetkezendőkben is minden
intézkedést megtesz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségének
szabályszerű ellátása érdekében.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés zártkerti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes
felaj ánlásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet IS megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrzö Bizottság. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
61/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata
Zártkerti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes felajánlásáról

A Képviselő-Testület:
1./ Vass Attila tulajdonos (és Vass Ferencné özvegyi jog jogosult) kerepesi lakos(ok) 1/1
arányú tulajdonában lévő Nyírbogdány zártkert 2271 hrsz-ú 780 m2 területű, kert művelési
ágú ingatlana tulajdonjogát Nyírbogdány Község Önkormányzat részére térítésmentesen
felajánlotta, amely felajánlást az önkormányzat elfogad.
2./ Vállalja a terület önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos kötelezettségvállalást, és
megbízza a polgármestert, a terület átadásával kapcsolatos valamennyi dokumentáció
aláírására és intézkedés megtételére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok
engedélyes terveinek elkészítésére árajánlatokról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrzö Bizottság. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja halassza el a képviselőtestületnek.
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Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
62/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata

Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok engedélyes terveinek elkészítésére
árajánlatokról

A Képviselő-Testület:
az Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok engedélyes terveinek elkészítésére
árajánlatokról szóló döntés elhalaszt ja.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés CLEAR - STAR Kft beszámolójáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottsági ülésen a kft képviselője is jelen volt. Elmondta, hogy jó kapcsolat alakult ki az
önkormányzattal, de sok minden nem az elképzelésük szerint alakult. Az étkezés árának
emelésének elkerülése végett szükségesnek tarja a támogatás folyósítását.
A bizottság az írásbeli beszámoló és a cég képviselője meghallgatása után a napirendet
hosszasan megvitatta és végül 4 igen 1 nem szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
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Balogh Tibor polgármester:
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Balogh Tibor polgármester:
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3./ Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

módosításának aláírására.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat belvízelvezető csatornák
üzemeltetéséről,
valamint a társulat közcélú feladatainak támogatásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyon nyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirend et megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
64/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat belvízelvezető csatornák üzemeltetéséről,
társulat közcélú feladatainak támogatásáról

valamint a

A Képviselő-Testület:
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat belvízelvezető csatornák üzemeltetéséről,
társulat közcélú feladatainak támogatásáról elfogadja.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés a Nemzeti Vágtán való részvételről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

valamint a
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Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület

7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
65/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata
a Nemzeti Vágtán való részvételről tájékoztatás
A Képviselő-Testület:

A Nemzeti Vágtán való részvételről adott tájékoztatás elfogadja.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (l0. tsp.):
Előterjesztés a gyártelepi ravatalozó műszaki ellenőrzésére
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja. el a bizottság
véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot ElIenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
66/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata
a gyártelepi ravatalozó műszaki ellenőrzésére
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány 0250/2 hrsz-ú ingatlanon lévő ravatalozó épület akadálymentesítésének és
rekonstrukciójának
kiviteli
munkálataihoz
kapcsolódó
műszaki
ellenőri
feladatok
elvégzésével megbízza ellenőrzésére Szabó János István műszaki ellenőrt (4625. Záhony,
Vágó Béla u. 8.
2./ A műszaki ellenőrt a fenti munka elvégzését követően megillető megbízási díj: 250.000.fHO%ÁFA (AM) összesen: 250.000.-ft.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor polgármestert a megbízási szerződés aláírás ára

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés a KEOP-2014-4.1O.01F pályázat benyújtásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnvilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
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Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
67/2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata
KEOP-2014-4.1O.0/F pályázat benyújtásáról
A Képviselő-Testület:

1./ KEOP-2014-4.1O.0/F pályázat benyújtását határozta el.
2./ A pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal (teljes fütéskorszerüsítés)
és Óvoda
épületeinek hőszigetelése, kazánok cseréje, valamint napkollektoros rendszerek kiépítésére
kerül sor a tervezet szerint.
3./ A pályázat elkészítésével és beadásával megbízza az Invest&Consulting
Tanácsadó Kft. (4535. Nyíribrony, Dózsa Gy. u. 18. Cg.:15-09-081414)

Ügyviteli és

4./ Felhatalmazza a polgármestert, a fentiekhez szükséges megállapodás aláírására.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (12. tsp.):
Előterjesztés Tanácsadó és Támogató Szolgálat létrehozásáról szóló
pályázat beadásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnvilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
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A képviselő-testület

7 igen szavazattal

egyhangúlag

Nyírbogdány

a következő

határozatot

hozta:

Község Önkormányzati

Képviselő-Testülete
Ó

Nyírbogdányban

Tanácadó

2014. (VIlI. hó 28. nap) határozata

es Támogató

Szolgálat

létrehozásáról

szóló pályázat beadásúrol

A Képviselő-Testület:

1./ ) írbogdányban
határozza el.

Tanácsadó

és Támogató

Szolgálat

létrehozásáról

2./

Felhatalmazza
a polgármestcrt,
a pályázat
összeállításahoz
n} újtására, illetve valamermj i kapcsolódó dokumentum aláírására.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgárme ter

szólo pál) .izat beada-at

szükségc-,

inlormaciok

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Egyebek:

Balogh Tibor polgármester:
'l ájékoztatom
a képviselő testületet,
hogy az, október 4-én megrendezésre
kerülö
rendezvényen. a főzőverseny résztvevőinek
5 kg körrnöt és 5 kg csülköt biztosítunk.

falu napi

Töri) Lászlóné alpolgármeste :
A szcmétszállításnál
a zsákba kitett szemetet mért nem viszik el?
Balogh Tibor polgármester:
A lakos. ág 1 db 120 L kuka ürítésért fizet a többlet szemetet nem köteles
Viszont azt a hulladékot amely nem fért el a gyűjtőedény
ben a szolgaltató
zsákjában kirakott. hulladékot szállítja el.

elszalhtani
.
csak a sajat

Tcrdik Tibor képviseli):
A Gyártelepen az ABC mögöu kié a gyűjtőedény?
Sajnos nagyon tele van es elég \ cO/élJ cs i'i
a sok törőt üveg miatt. A lako. ok rendszeresen takarítanak. mert szétdobálják
a szemetet. Az
Ady Endre utcán a s

cső több árkot bemosott

Balogh Tibor polgármeste.':
Az ABC mögül a tárolokat kiüritjük
teszik.

és nem folyik Ic a víz.

és rendbe tesszük,

az árkokat

a közmunkasok

rendbe
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Több napirendi pont nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
k.m.f.t

tt!~l1án
t
g1!mester

bolcs

